
 
 
 
 
 

 
Projekt BEC2  jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie. 

 

BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 
 

1. Pokud mám živnostenský list, ale nepodnikám. Mohu vstoupit do projektu?  
Ano. Musíte se evidovat na ÚP jako zájemce o zaměstnání.  
 

2. Jak dlouho a jakou formou bude probíhat vstupní školení k podnikatelskému plánu? 
Přibližně 2 měsíce (v období březen až květen). Základní forma je rekvalifikační kurz „Základy podnikání“ 
v rozsahu 168 hodin, který má jak praktickou, tak i teoretickou část. Bude probíhat v intenzitě 2-3 dny v týdnu. 
 

3. Pokud budu v rámci projektu vybrána k podpoře na 6 až 12 měsíců, podle čeho se určí doba podpory?  
Jedná se o kombinaci různých kritérií. Doba podpory je určena na základě připravenosti a realizovatelnosti 
Vašeho podnikatelského plánu. Čím méně rizikové a více připravené je Vaše plánované podnikání pro testování 
pod BEC družstvem, tím kratší doba podpory Vám může být připravena.  
 

4. Pokud budu vybrán/a k získání podpory v rámci realizace projektu, k čemu se BEC družstvu zavazuji? Co to 
bude stát mě? 
Pro vstup do BEC družstva je velmi důležitá motivace pro rozjezd Vašeho podnikání. V tomto období jsou 
evidovány v odděleném podvojném účetnictví Vaše příjmy a výdaje. Naopak si můžete zajistit další kapitál do 
samostatného podnikání až ve výši 90% Vašeho zisku, který vygenerujete prostřednictvím BEC družstva 
v období testování Vašeho podnikání.   
 

5. Mohu v průběhu času podpory BEC družstva vystoupit a ukončit spolupráci?  
Ano, uzavírá se vzájemná písemná dohoda o účasti v projektu, která specifikuje práva a povinnosti Vaší účasti, 
včetně ukončení spolupráce.  

 

V průběhu testování podnikání existují zpravidla 2 cesty pro vzájemné ukončení spolupráce.  

 Vaše podnikání bude natolik dobře rozjeté, že se rozhodnete založit si živnostenský list a pokračovat 
samostatně jako OSVČ.  

 Vy nebo zástupci BEC družstva vyhodnotíte, že pro Vás podnikání není vhodné nebo že Váš podnikatelský 
plán není dostatečně realizovatelný, ukončíte spolupráci a začnete si hledat práci s případnou podporou BEC 
družstva.   

 

6. Jsem matka na rodičovské dovolené. Mohu do projektu BEC2 vstoupit?  
Pokud nemáte uzavřenou žádnou pracovní smlouvu z doby před RD, ani aktivní živnostenský list, ani se 
nepřipravujete na budoucí povolání - ANO, můžete být zařazena do projektu jako ekonomicky neaktivní osoba. 
Jinak se musíte evidovat na ÚP jako zájemce o zaměstnání.  
 

7. Musím si hned po školení založit živnostenský list? 
Nemusíte. Můžete pokračovat v testování podnikání pod BEC družstvem jako zaměstnanec.  
 

8. Co se stane, pokud mé podnikatelské výdělky převýší minimální mzdu, kterou BEC družstvo poskytuje?  
Pokud Vaše podnikatelské výdělky (hrubé zisky) budou pravidelně převyšovat výši podpory (minimální mzdy, 
kterou BEC družstvo poskytuje), tak se jedná o ukazatel Vaší připravenosti na samostatné podnikání. 
V takovémto případě dochází ke vzájemné dohodě o ukončení testování podnikání, a rozhodnutí o způsobu Vaší 
další podnikatelské kariéry (zpravidla jako OSVČ). Všechny Vaše výdělky evidované v podvojném účetnictví 
přechází do Vašeho samostatného podnikání až do výše 90% Vašeho zisku, který jste vygeneroval/a 
prostřednictvím BEC družstva v období testování Vašeho podnikání.   


